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 سالمت میانجی نقش با سازمانی نوآوری بر دانش بلوغ ثیرگذاریأت مدل یارائه پژوهش این از هدف :چكيده

 از کاربردی، هدف نظر از کلی حالت در پژوهش این .مازندران است استان درمانی آموزشی مراکز در سازمانی

 آماری جامعۀ است. یابیزمینه نوع از توصیفی هاداده آوریجمع نظر از و متغیرها میدانی کنترل میزان نظر

 به نفر 021 کهباشند می نفر 0481تعداد به  مازندران استان غرب درمانی آموزشی مراکز کارکنان تحقیق این

 آوریجمع ابزار باشدمی ساده تصادفی کمی یمرحله در گیرینمونه روش .شدند گرفته نظر در نمونه عنوان

 پرسشنامه روایی که شد سنجیده قضاوتی روایی با آن روایی که باشدمی  ساختهمحقق نامهپرسش هاداده

 خنباکرو آلفای آزمون از پرسشنامه پایایی سنجش برای .گرفت قرار ییدأتمورد  مشاور و راهنما اساتید توسط

 نتایج .داشت پرسشنامه نبود پایا از نشان که شد محاسبه 7/1 از باالتر آن آلفای ضریب نتایج که شد استفاده

 که ها نشان داددادهگردید. نتایج تجزیه و تحلیل  تحلیل و تجزیه spss و smart- pls افزارنرم از استفاده با

 z-valueبه دلیل اینکه مقدار  یسازمان یبلوغ دانش بر نوآور یرگذاریثأتدر  یسالمت سازماننقش میانجی 

 قرار گرفت.یید أتمورد  بود مازندران استان درمانی آموزشی مراکز در ( 0011آن برابر با )

 

 سازمانی. ، سالمتسازمانی نوآوری دانش، بلوغ واژگان کليدی:

 

 

 

Email:Vahidfallah20@yahoo.com  
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 مقدمه

 مطلب این بیانگر هاسازمان دانش بر مبتنی دیدگاه     

 یهانوسان صورت در حتی دانشی یهاییدارا که ستا

 و رقابتی مزیت چون بلندمدتی مزایای اقتصادی مختلف

 بلوغ ارزیابی واقع در. کندیم ایجاد را سازمانی پایداری

 اجرای حال در که ییهاشرکت دهدیم اجازه دانش

 مدیریت یهاتیفعال هستند، دانش مدیریت یهاپروژه

 صورتبه و نمایند ارزیابی جامع تصوربه را خود دانش

 در را خویش موقعیت و جایگاه مندنظام و سیستماتیک

 را پیشرفت موانع دقیقاً و دهند تشخیص دانش مدیریت

 اجرا را الزم تنظیمات و تغییرات نمایند، شناسایی

 بعدی مراحل به رسیدن برای ازین مورد منابع و نمایند

 استفاده به هاسازمان ،منظور این برای. نمایند تعیین را

 بلوغ مدل یک. اندآورده روی بلوغ ارزیابی یهامدل از

 خود نسبی پیشرفت تا کندیم کمک سازمان به دانش،

 سطحی در دانش مدیریت اجرای یزمینه در را

 یامجموعه توانیم را مدل این. کند ارزیابی ترمشروح

 مختلف سطوح که کرد توصیف ساختارمند عناصر از

 ،سپهری) کنندیم تشریح را سازمان یک در وغ دانشبل

 گذارندیم ریتأث دانش بلوغ بر متعددی عوامل (0091

 و  آرنولد) است  سازمانی سالمت هاآن از یکی که

 (.2102  ،داپری

 ردیپذیم ریتأث بسیاری عوامل از هم سازمانی سالمت

 واقع مؤثر سازمان اهداف به یابیدست در تواندیم که

 و کار برای ریپذدل محیطی ایجاد به منجرو  ،شود

 به یابیدست و سازندگی روحیه رفتن باال کوشش،

 و تیمأمور سالم، سازمان در. شد خواهد سازمانی اهداف

 همه. است روشن افراد یهمه برای سازمان اهداف

 کدام سازمان شدهرفتهیپذ یهاارزش که دانندیم

 و رفتارها رزهایم که هستند هاارزش این و هستند

 حرکت بنابراین،. کنندیم مشخص را نادرست و درست

 فرهنگ بیانگر سازمان، یهاارزش یمحدوده در افراد

 کارکنان عملکرد و است تندرست سازمان یک یسازمان

 ،همکاران و اکبری) شودیم ارزیابی ارزش این اساس بر

0092 .) 

 ارکنانک رضایت بر جدی و بالقوه نقش سازمانی سالمت

 یکنندهییشگویپ و دارد سازمان عملکرد بالطبع و

 رو این از. است کارکنان نمودن توانمندساز برای خوبی

 در و شودیم سازمان اثربخشی سبب سازمانی سالمت

 دارد کارآیی سازمان بازدهی و سوددهی در نهایت

عصر حاضر با  (.0091 ،همکاران و جبارزاده)

سریع فناوری  یهاشرفتیپیی همچون هامشخصه

روزافزون دانش،  یاطالعات و ارتباطات، تولید و توسعه

شده است. در این  تغییرات و تحوالت پیچیده شناخته

اجتماعی، ناچارند  نهادهای عنوانبه هاسازمانشرایط 

شرایط  با این یسازوکارتهیه و اجرای پیوسته در حال 

 مفاهیم رو، نای از(.  0090 ،و همکاران زادهترکباشند )

 ایجاد با کدام هر که آن دلیل به دانش بلوغ و نوآوری

 داشت، خواهند دنبال به را سازمان حیات رقابتی، مزیت

 و جهرمی مصباحی) اندگرفته قرار توجه مورد شدتبه

 بسیار گرایش نوآوری ابداعات (.0098 همکاران،

 عنوانبه کارمندان تعهدات و تخصص دانش، به شدیدی

 در نای. دارد ارزش خلق فرایند در کلیدی یاهورودی

 در باالتر، پذیرینوآوری باها سازمان که است حالی

 گسترش همچنین و محیطی تغییرات به پاسخ

 عملکرد به دستیابی برای آنها به که جدید یهاقابلیت

 حسینی زارمی) شد خواهند ترموفق ،کندیم کمک باالتر

 ،محوردانش دیدگاه ردیگ طرف از .(0091 همکاران، و

 مجسم شایستگی و دانش مخازن عنوانبه راها سازمان

 اساس بر نوآوری نظریه که، است حالی در نیا کندیم

 و توسعه یکپارچگی دانش مدیریت و سازمانی دیدگاه

 و امین حسینی) کندیم تسهیل را دانش کاربرد

 (.  0091 همکاران،
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 ، الگوهایسوکی از ،رسدیم ذهن به میان این در آنچه

 که است شده دانش مطرح مدیریت بلوغ برای فراوانی

 مشکل دچار پژوهشگران برای را آن انتخاب و انطباق

 عمومیت فاقدها آن از بسیاری گذشته، نیاز ا ؛کندیم

 آزمون شکل تجربی به ( و2114 ،)کریسپل هستند

دانش  مدیریت بلوغ الگوهای از بسیاری بر ،اندنشده

 کرده ضروری راها آن لزوم درک که وارد شده ییرادهایا

 وها مدل وجود از سوی دیگر آن که با. است

 دانش مدیریت بلوغ یدرباره که مختلفی یهاچهارچوب

 که است نشده ارائه جامعی تاکنون مدل اما دارد، وجود

دستیابی  برای یکپارچه صورتبه را آن یچندگانه ابعاد

های مدل از بسیاری بگیرد، رنظ در سازمانی نوآوری به

 بیش شکست هایگزارش و هستند ناموفق بلوغ دانش

؛ 2100 مرونوسردان، و لوپزنیکوالس) درصد 41 از

 تأکید چون، دالیلی به را (0090مانیان و همکاران، 

 نامناسب یهااستراتژی اطالعات، فناوری بر حد از بیش

 در کنندیم مطرح آن، پیامدهای گرفتن نادیده و

 همچون دانش، ی بلوغهاپروژهها سازمان این از بسیاری

 یهااستراتژی با ارتباط بدون و مستقل ییهاپروژه

 شاهد دلیل همین به ،شوندیم یزیربرنامه سازمان

 از انتظار مورد مزایای به دستیابی در آنها شکست

 یک جادیدر ا بنابراین. هستیم دانش مدیریت یهاپروژه

 و نیاز چندین شدن برآورده آل،دهیبلوغ ا الگوی

های هدف برای پذیریکاربست: همچون خواسته،

 قابل افراد؛ ژهیوبه و مختلف مناظر بر تمرکز متفاوت؛

از  مواردی و مدیریتی مفاهیم با همخوانی و بودن درک

 همکاران، و نور رضایی) است شده مطرح دست نیا

0091 .) 

 خود قتحقی در( 0091)مکارانه و امین حسینی

 بلوغ ارزیابی یهامدل دانش، مدیریت از تعاریفی

 یهاتمیالگور ،APQC مدل ابعاد دانش، مدیریت

 و یارشته فرا علوم دانش، مدیریت بلوغ ارزیابی

 قرار بررسی و نقد مورد عملیاتی بلوغ از ییهامدل

 خود تحقیق در( 0091) عباسی و خدیور .اندگرفته

 در دانش مدیریت بلوغ میزان متوسط ند کهداد نشان

 بلوغ، مدل سوم سطح روی بر ایرانی برتر یهاسازمان

 بلوغ ابعاد بررسی. دارد قرار شده استاندارد سطح یعنی

 یهاعامل ترتیب به که دهندیم نشان دانش مدیریت

 این در ارزیابی و رهبری فرایند، فناوری، فرهنگ،

 همکاران و مانیان. دارند بهتری وضعیت هاشرکت

 مدل یک تبیین منظوربه خود تحقیق در( 0090)

 روش کمک به و ادبیات سیستماتیک مرور با جامع،

را  بلوغ ابعاد کلیۀ ،(متاسنتز) فراترکیب کیفی پژوهش

 از یک هر اولویت و اهمیت میزان سپس. کردبررسی 

 شانون، آنتروپی کمی روش کمک به پیشنهادی عوامل

 که یطوربه کرد؛ نتعیی محتوا تحلیل رویکرد بر اساس

 دست به نتایج هم و یشناسروش در هم پژوهش این

 در( 2108) همکاران و سرنکو .است نوآوری دارای آمده

: مرحله پنج در دانش مدیریت بلوغ سطوح خود تحقیق

 یمرحله وظیفه؛ یمرحله مرج؛ و هرج یمرحله

 کرد تعریف ادغام یمرحله و پیشرفته یمرحله متوسط؛

بر  که کرد شده مشخص ییهایژگیو سطح هر برای که

 گشت تعیین اعتباری یهاهیاتحاد بلوغ سطح آن اساس

 تحقیق در که( 2100) همکاران و تیسایاکورن تحقیق و

 و بهبود برای هاسازمان هدایت منظوربه خود

 نظر در خود دانش مدیریت یهاییتوانا یسازنهیبه

 بلوغ حلمرا و ابعاد پژوهش این اساس بر و گرفت

 سطح اکتساب، سطح: را در تحقیق خود دانش مدیریت

 کمی سطح سیستماتیک، استاندارد سطح مقدماتی،

 یسازنهیبه و مستمر بهبود سطح کنترل، و یریگاندازه

 بر بسیاری یهاسازمان حاضر حال معرفی کردند. در

 هاسازمان. اندکرده یگذارهیسرما دانش مدیریت روی

 باید دانش، مدیریت یهاستمیس یسازادهیپ از قبل

 هاستمیس این استقرار برای را خود یسازمانفرهنگ
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 استفاده نمودن هدفمند برای صورت بدین. کنند اصالح

 نیز و راهبردی و رقابتی مزیت یک عنوانبه دانش از

 سازمان، در دانش مدیریت یتوسعه مراحل سازماندهی

 مدیریت یزمینه در سازمان موجود وضعیت شناخت

 سازمان یک یریگمیتصم بر مؤثر عوامل تعیین و دانش

 حیاتی و ضروری امری آن بهبود و یریکارگبه برای

 آموزشی مراکز به بلوغ دانش وضعیت به توجه .است

 مهارت که دهدیم امکان مازندران استان درمانی

 ییهاشاخص. نماید یسازادهیپ را خود دانش مدیریت

 درمانی آموزشی مراکز در وغ دانشبل یریگاندازه برای

 برای صحیح هایمکانیزم ایجاد و مازندران استان

 ضروریات دیگر از سازمانی سالمت و سازمانی نوآوری

 استان درمانی آموزشی مراکز. باشدیم تحقیق انجام

 استعدادهای توانیم سازمانی سالمت طریق از مازندران

 اهداف ،هاآن از استفاده با تا کرد شناسایی را اعضا

 همچنین و  کند پیدا تحقق مطلوبی شکل به سازمانی

 در مدیران توجه مورد هایموضوع ترینمهم از یکی

 نمودن مشخص مازندران استان درمانی آموزشی مراکز

 تسهیل برای تواندمی چگونه سازمان یک که است آن

 برای شود دهیسازمان شکل بهترین به نوآوری،

 مزیت یک عنوانبه دانش از فادهاست نمودن هدفمند

 مراکز صحیح سازماندهی نیز و راهبردی و رقابتی

 مدل تعیین مازندران، استان درمانی آموزشی

 نقش با سازمانی نوآوری بر دانش بلوغ یرگذاریتأث

 ضروری و اهمیت با امری سازمانی سالمت یگریانجیم

 مدل ارائه حاضر تحقیق اصلی هدف لذا .است

 نقش با سازمانی نوآوری بر دانش بلوغ یرگذاریتأث

 درمانی آموزشی مراکز در سازمانی سالمت یگریانجیم

 .باشدیم مازندران استان

 روش کار

 بلوغ یرگذاریتأث مدل ارائه پژوهش این از هدف     

 سالمت میانجی نقش با سازمانی نوآوری بر دانش

مازندران  استان درمانی آموزشی مراکز در سازمانی

 کاربردی، هدف نظر از کلی حالت در پژوهش این. است

 یآورجمع نظر از و میدانی متغیرها کنترل میزان نظر از

پژوهش  نای است. در یابیزمینه نوع از توصیفی هاداده

 و سازمانی نوآوری و دانش بلوغ ابعاد اول مرحلۀ در

 استان درمانی غرب آموزشی مراکز در سازمانی سالمت

مبانی نظری موجود استخراج شد در  ساسا بر مازندران

-محقق پرسشنامۀ، ابعاد استخراج شده به توجه ادامه با

 تحلیل سپس و اجرا پژوهش قلمرو در و طراحی ساخته

 کارکنان مراکز تحقیق این آماری جامعۀ .است شده

 شامل باشندیممازندران  غرب استان درمانی آموزشی

 احمدنژاد مارستانبی رامسر،( ع) سجاد امام بیمارستان

 بیمارستان رازی چالوس، بیمارستان کتالم رامسر،

 بهشتی نوشهر، شهید بیمارستان طالقانی چالوس،

 قائم بیمارستانو  ی تنکابن،رجای شهید بیمارستان

آنها  که تعداد کارکنان باشدیم کالردشت هللاعجل

نمونه در  عنوانبه از آنهانفر  021و  باشندیمنفر  0481

در مرحله کمی  یریگنمونهروش  گرفته شدند.نظر 

در این  هاداده یآورجمعابزار  باشدیمتصادفی ساده 

که روایی آن  باشدیم ساختهتحقیق پرسشنامه محقق

روایی پرسشنامه توسط  وبا روایی قضاوتی سنجیده شد 

برای  .قرار گرفت دیأیت مورد اساتید راهنما و مشاور

 باخکرونآزمون آلفای  سنجش پایایی پرسشنامه از

 7/1باالتر از  آن آلفای ضریب که نتایج استفاده شد

برای  .شد که نشان از پایایی پرسشنامه بود محاسبه

مدل معادالت ساختاری  از آزمون هادادهتجزیه و تحلیل 

 استفاده شد. spss و smart- pls افزارنرم و

  هاافتهی

شرط اید پیشبرای تحلیل عاملی اکتشافی ابتدا ب     

شرط اولیه الزم برای این فرایند را داشته باشیم. پیش

 برای تحلیل عاملی اکتشافی:

 .کافی بودن حجم نمونه است-0
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با  سؤاالت روابط )بدون جهت( متقارن بودن-2

 های کشف شونده است.عامل

KMO  آزمون کافی بودن حجم نمونه است که برابر با

 .باشدیم 107و باالتر از  10421

د شمتقارن بودن انجام و مشاهده بارتلت جهت  آزمون

 1011از  ترکوچککه  10111 برابر با sigمقدار که 

 .یعنی روابط کروی یا متقارن هستند ،باشدیم

 آزمون همگن بودن :یریگاندازهمدل 

 تکتکبررسی شود و  سؤاالتباید بارهای عاملی تمام 

 .باشد 107بارهای عاملی باالی 

 

 استاندارد بیضرا تخمین حالت در یریگاندازه مدل:1دارنمو

 

 

 بیضرا یداریمعندر حالت تخمین  یریگاندازه.مدل 2نمودار

  



 ...ارائه مدل تاثيرگذاری بلوغ                                                                                                                                            757

 99، تابستان 2شماره ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

 

 ی مدل:آزمون پایای

اخ: همبستگی درونی سؤؤاالت خؤارج   بآلفای کرون-0

 از مدل

 .باشؤد  107بایؤد بؤاالتر از     هامؤلفهمقدار آلفای کرونباخ 

یؤد  أیاالت خارج از مدل مورد تلذا همبستگی درونی سؤ

 .ردیگیمقرار 

)پایؤؤایی مرکؤؤب یؤؤا   ی دلؤؤوین گلدشؤؤتاین یپایؤؤا-2

 ترکیبی(:  

همبسؤتگی  کؤه  دهؤد  نشان مؤی  CRضرایب  مقدایر

 درونی سؤاالت درون مدل برقرار است.

 دییؤ تأمورد  101باالی   CRاگر مدل تازه تولد یافته بود

 107د باالی بای  CRاگر مدل در مرحله بلوغ باشد باشد،

 (2101 ،)کلین باشد.

خؤودش چقؤدر    سؤؤال پایایی اشتراکی: یعنی یک -0

یعنی سؤال بتواند سهم تبیین واریانس  .است ریپذمیتعم

شؤاخص   (2111 ،)بؤرین  خود را در هر مدل حفظ کند.

 plsایؤن شؤاخص در    .اسؤت  آن به نام شاخص اشتراکی

باید برای هؤر سؤؤال حسؤاب شؤود و بؤرای هؤر متغیؤر        

و بؤرای هؤر    ردیؤ گیمارش شود و از مجموع میانگین گز

 .باشد 101متغیر باید باالی 

آزمؤون پایؤایی، مؤدل از     0با توجه بؤه نتؤایج حاصؤل از    

 پایایی برخوردار است.

 سازه( ییروا) آزمون روایی مدل

باید مقادیر بارهؤای عؤاملی تمؤام    -0:همگرا ییرواشروط 

عاملی بایؤد از  تمامی بارهای -2،باشد 107باالی  سؤاالت

کؤه تمؤامی     شؤود یممشاهده  ،باشد داریمعننظر آماری 

و در  هسؤتند  داریمعنؤ   ٪99 نانیاطمدر سطح  بیضرا

 .( قرار ندارند-0091و  0091بازه )

0-AVE      میانگین واریؤانس اسؤتخراجی بؤرای هؤر

اسؤاس جؤدول    بؤر  ریؤ متغبرای هر  AVE ریمقاد ریمتغ

 .باشدیم 101باالتر از 

با مقایسؤه مقؤادیر    ،   CR › AVEارم:شرط چه-8

از  CRکلیه مقؤادیر  که  شودیمآمده مشخص  به دست

AVE لذا شؤرط چهؤارم روایؤی همگؤرا      ،است تربزرگ

 برقرار است.

 سازمانی سالمت متغیر میانجی نقش بررسی  -

 سؤنجیده  نؤوآوری  متغیؤر  میؤانجی  نقؤش  بخش این در

 یؤک  ،میؤانجی  متغیؤر  یؤک  ریتؤأث  آزمؤون  برای .شودیم

 بؤرای  که دارد وجود سوبل آزمون نام به پرکاربرد آزمون

 دو میؤان  رابطؤه  در متغیؤر  یؤک  میانجی تأثیر معناداری

 بؤه دسؤت   نتیجؤه  اسؤاس  بؤر  .ودرمی کار به دیگر متغیر

 از بؤاالتر  z-value (0014) مقدار آمده از آزمون سوبل 

 سؤالمت  متغیؤر  میؤانجی  نقش بیانگر که باشدیم 0091

 است. سازمانی

 بررسی کیفیت مدل

سالمت  ریمتغ 2R نشان داد 2R نتایج آزمون-

 متغیر  2Rتا قوی و متوسط نیب (818/1) یسازمان

 در حد قوی است. (411/1) نوآوری

تبیین  که نشان داد )اندازه اثر( 2Fنتایج آزمون -

 برابر بلوغ دانش ریمتغ سهم ی،سازمان ینوآورمتغیر 

 ح قوی است و سهم( که  مقدار آن در سط10110)

بین  ( که مقدار آن10007) برابری سالمت سازمان ریمتغ

بلوغ دانش  ریمتغ بنابراین .باشدیمضعیف و متوسط 

ی را سازمان ینوآور ریمتغ نییتبسهم در  نیشتریب

 داراست.

بلوغ  ریمتغ سهم ی،سالمت سازماندر تبیین متغیر -

 .تاس یدر سطح قو( که مقدار آن 10110) برابر دانش

  cv redمتقاطع: ییروا -

متقاطع آزمون کیفیت مدل است و با نام شاخص  ییروا

ایؤن شؤاخص فقؤط بؤرای      ،شودیمافزونگی هم شناخته 

چؤون بؤدان معنؤی     ،شؤود یمگزارش  زادرونمتغیرهای 

توسؤط   زادرونرفتؤار متغیرهؤای    ینیبشیپاست که آیا 

 .کیفیت مناسبی دارد یا خیر زابرونمتغیرهای 
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 cv red مقادیر .1ول جد

 SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) متغیرها

 28911 183.789.1 28222..28 نوآوری

یسازمانسالمت   981228222 982928317 2819. 

 

کؤه   شؤود یمؤ نتیجه گرفته   cv red بیضرابا توجه به 

 ینؤوآور رفتؤار   ینؤ یبشیپؤ کیفیت مؤدل سؤاختاری در   

 .اشدبیمتا قوی  متوسط در حد یسازمان

 مانؤده یبؤاق مربؤع   نیانگیاستاندارد شده م شهیرآزمون -

(SRMR) 

 شؤؤهی( ر2108) بؤؤر اسؤؤاس نظؤؤر هنسؤؤلر و همکؤؤاران   

یؤک   عنؤوان بؤه  مانؤده یباقمربع  نیانگیم استاندارد شده

معرفی گردیؤد. ارزش   PLS-SEMمعیار مناسب برای 

مناسؤب   1014 کارانؤه محافظؤه و در حالؤت   100کمتر از 

 (0999، و بنتلر)هیو  .باشدیم

 SRMR. مقدار 2جدول 

 مدل استاندارد  

SRMR 282700 

 ( برابؤر RMSRمیؤزان )  ،شودیمکه مشاهده  طورهمان

دارای شرایط مطلوب  ، لذا مدل ماباشدیم( 101788)با 

 .باشدیم

 یريگجهينتبحث و 

 دانؤش  بلوغ یرگذاریتأث مدل ،دشکه مالحظه  طورهمان

 در سؤازمانی  سالمت میانجی نقش با سازمانی نوآوری بر

ارائؤؤه شؤؤد.  مازنؤؤدران اسؤؤتان درمؤؤانی آموزشؤؤی مراکؤؤز

 داد نشؤان   R2 آزمؤون  نتایج که مشاهده شد طورهمان

 R2 و قؤوی  تؤا  متوسؤط  بین سازمانی سالمت متغیرکه 

 بؤا  F2 نتؤایج آزمؤون   و است قوی حد در نوآوری متغیر

 کؤه  شؤود یمؤ  گرفتؤه  نتیجؤه  cv red یبضؤرا  به توجه

 نؤوآوری  رفتؤار  بینؤی یشپؤ  در سؤاختاری  مؤدل  یفیتک

 .باشدیم قوی تا متوسط حد در سازمانی

 بلؤوغ  متغیؤر  سؤهم  سؤازمانی،  نؤوآوری  متغیؤر  تبیین در

 قؤوی  سؤطح  در آن مقؤدار   کؤه ( 10110)بؤا   برابر دانش

( 10007)بؤا   برابؤر  سؤازمانی  سالمت متغیر سهم و است

 .دباشؤ یمؤ  متوسؤط  و ضؤعیف  بؤین  آن مقؤدار  کهاست 

 تبیؤین  در سؤهم  یشؤترین ب دانؤش  بلؤوغ  متغیر بنابراین

 متغیؤؤر تبیؤین  در .داراسؤؤت را سؤازمانی  نؤؤوآوری متغیؤر 

بؤؤا  برابؤؤر دانؤؤش بلؤؤوغ متغیؤؤر سؤؤهم سؤؤازمانی، سؤؤالمت

 و اسؤت  قؤوی  سؤطح  در آن مقؤدار   کؤه است  (10110)

 حالؤؤؤت در و 100 از کمتؤؤؤر ارزش( SRMR) میؤؤؤزان

 میؤؤزان و باشؤؤدیمؤؤ مناسؤؤب 1014 کارانؤؤهمحافظؤؤه

(RMSR )مؤا  مؤدل  لؤذا  .باشؤد یمؤ ( 101788)با  برابر  

 این تحقیق با نتایج یجنتا .باشدیم مطلوب شرایط دارای

 در بلؤوغ دانؤش   مؤدل  کؤه  (0097) المحمدی و قاسمی

 آمیختؤه  رویکرد یک: تعالی مدل اساس بر جهانی کالس

کؤه در  ( 0097) همکؤاران  و ارائه کرد و تحقیق میرزایی

 دانؤش  مؤدیریت  و شغلی اشتیاق بین بطهتحقیق خود را

 قرار داد و تحقیق حسینی دییتأمورد  سازمانی نوآوری با

بلؤوغ   که در تحقیق خود مدل( 0091) همکاران و امین

 وضؤعیت  تعیؤین  یبرا جامعی دانش را بر مبنای رویکرد

نمودنؤد و   دانش ارائه مدیریت زمینه درها سازمان فعلی

کؤه در تحقیؤؤق  ( 0091) همکؤؤاران و پؤژوهش محمؤدی  

 دییتأ را استراتژیک نوآوری و بلوغ دانش بین رابطه خود

 بؤین  رابطؤه  در نیؤز  اسؤتراتژیک  تفکر تعدیلگری نقش و

کؤرد و تحقیؤق    دییؤ تأ اسؤتراتژیک  نوآوری و بلوغ دانش

بلوغ  مدل که در تحقیق خود( 0090) همکاران و مانیان

 از فادهاسؤت  با وکارکسبهای استراتژی با راستاهم دانش

( 2104) ارائؤه داد و تحقیؤق اسؤمیت    را فراترکیب روش

 عمومی بر اسؤاس  بخش در نوآوری ارتقای که به بررسی

و به ایؤن   پرداخت یسازمان نوآوری اکوسیستم بلوغ مدل

 نؤوآوری  ارتقؤای  منظؤور بؤه  باید رهبران نتیجه رسید که

 پؤرورش  و درک را اکوسیسؤتم  مختلؤف  عناصر سازمانی،

کؤه در  ( 2104) همکاران و سینی ق میسدهند و تحقی
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 ارزش و دانؤش  بلؤوغ  بین رابطه ندتحقیق خود بیان کرد

ایؤن  با توجه به نتؤایج حاصؤل از    دارد. همخوانی نوآوری

 درمؤانی  آموزشؤی  مراکؤز  در شؤود یمؤ  پیشنهادتحقیق 

 شرایط کردن فراهم همچون به مواردیمازندران  استان

 و توسعه کارکنان مستمر یادگیری و آموزش الزم برای

بؤه   افؤراد  تشؤویق  خؤدمت، و  ضؤمن  آموزش یهابرنامه

 ژهیوبه سایر کارکنان به شانیهامهارتو  تجربیات انتقال

 جلسؤات  برپایی و منظم های-نشست برگزاری طریق از

و  یسؤاز میتؤ  اقدامات تسهیل فکری، و بارش یشیاندهم

 و سازمان، شناسؤایی  در یافهیوظفرا  یهاگروه تشکیل

 و معرفی منظوربه دارای دانش و باتجربه افراد از حمایت

ایجاد  آنها، تجربیات و دانش از سایر کارکنان الگوبرداری

 بین کارکنؤان  آزاد گفتگوی و بحث برای مساعد فضایی

 شدن قائل ارزش سازمان و مختلف مسایل خصوص در

 پژوهشؤی  کارهؤای  و تشؤویق  تحقیؤق  و مطالعؤه  بؤرای 

 قرار جدی توجه مورد سازمان دیرانسوی م از کارکنان،

 اسؤؤتان درمؤؤانی آموزشؤی  مراکؤؤز در گیرنؤد و همچنؤؤین 

 طؤور بؤه  بایؤد  آمؤده  بؤه دسؤت   یقاتتحق جینتامازندران 

 یعنؤی  .یؤرد قؤرار گ  یرانکارکنان و مد یارمستمر در اخت

 یؤک  یؤق و هؤم از طر  یکدیگرافراد گروه به  یقهم از طر

نین پیشؤنهاد  همچ منتقل شود. یگرد یهاگروهگروه به 

 مختلؤف  یهؤا وهیش طریق از سازمان مدیران که شودیم

 اجرای فرآیند مراحل مختلف در فعال مشارکت جمله از

 افؤراد  دانشؤی  عملکرد میزان تأثیر دادن دانش، مدیریت

 ،یدهؤ پؤاداش ارتقؤا،،   عملکؤرد،  ارزیؤابی  یهاستمیسدر 

 واحؤدهای  دانشؤی  حسابرسی عملکرد و تنبیه و تشویق

 کؤه  راهکارهؤایی  سایر و مالی هر دوره پایان در سازمان

تعهؤد   باشد، سازمان خاص شرایط و با موقعیت متناسب

دهنؤد.   دانش نشؤان  مدیریت از را خود عملی حمایت و

 اسؤتان  درمؤانی  آموزشؤی  مراکؤز در تحقق بلؤوغ دانؤش   

بر باشد ولؤی بعؤد از   امر شاید  هزینه یابتدا مازندران در

بؤؤات نؤؤوآوری سؤؤازمانی را حصؤؤول نتیجؤؤه مطم نؤؤاً موج

 .آوردیمفراهم 
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Abstract: The purpose of this study was to present the impact of knowledge 

maturity model on organizational innovation with the mediating role of 

organizational health in educational centers of Mazandaran province. This 

research was generally applied in terms of purpose, in terms of controlling 

variables and data collection, it was concidered descriptive in terms of context, 

respectively. The statistical population of this research was the staffs working in 

west educational-medical centers of Mazandaran province with 320 persons 

selected as the sample of study. Afterward, the data were analyzed using smart-

pls and spss software. According to the findings, all factor loadings were 

statistically significant and the mediator role was confirmed. In the presented 

model, the results of the model quality test showed R2 was the organizational 

health variable between medium to strong; R2 innovation variable was strong; 

F2 test results with CV red coefficients concluded that the quality of structural 

model was moderate to strong in predicting organizational innovation behavior. 

In other words, explaining the organizational innovation variable, the share of 

knowledge maturity variable was equal 0.503  that was a strong level; in 

addition, the share of organizational health variable was equal 0.117 in fact it 

was between weak and medium value. In explaining the organizational health 

variable, the contribution of knowledge maturity variable  considered equal to 

0.503whose value was at strong level and SRMR value was less than 0.1; ist 

conservative was 0.08; RMSR was equal (0.0744). Therefore, our model 

provided favorable condition. 
 

Key words: Knowledge maturity, Organizational innovation, Organizational 

health. 

 

 


